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 درل ة ناحب . ناتياريسن ل | اللى مر اكن

 هيا نيمو

 . مالا: بهاي باد



 / ضم أذ م ا 6 ١ مج حج جام «هة امج «ة سا م

 امو او «مالؤالا ناس ةءقظنامملوا ن
 امغلباو ءماهذال ضير لاكل ادي هرطس

 ظ دهح ؛ءاكحلاراهز نم عامتا فول ١س

 ؛ مازإلاة طق هز دارا شو اع متردقب عرب نم

 «مالمثالانيلماعلا ءا علان صج هإضنب ولو
4 000 ' 1 
 و كوكل ايلا يل ئّضي ا كوكل عجم
 حمد «نيبملا ب انكم هلع مه اعاد ماهوالا

ْ 1 
 يضع نأر ظل | اول عج نذل ا ءنبرولملا ةرفلا هس

 أو ءاعصالا ةّصاخو «كينبالا ةرد مغ
 ُ مالسلاو ةالّضلاو اياد ضال | لها كرب
 عمجم *عطاتلادرفلابكوكلاو عمال ارا
 ةرث أر كرمو ٠ نيملاعل اع هند أ ريح ءموهضملا و قولطنامخج عقومو مولعلا ارسال ىرج
 ه٠. « و 2

 ظ06 6< ©« 6ث جب ©« <” .-- .-- سمسا هاا



 كناو همك اراكلاؤ هلع راما« نيكيلاوزعلا

 ءراهطالاةلاطعو 0
 ف تارابسش تيرا دام هراودال عوز مأوصاو

 ااههراقمؤ تءاوشلاعد٠ ا

 طبسلس ميلا ,ضيئىلا متغملارعل لوقف
 هوما عديم. يزف نمت يعول
 فلان يت أمو نعم ثالث تنس هرمز تنك

 ةيعلامتاتسال ملا « فرش ازعل مل نم رمش نم ||
 . ميزالكن م امهامحو ء ّيسريل تيما اص
 « نيرقر لا نانخ نكربرضعيل تربي اربخماجج
 ءزغللا نات انجلو «لضعالاروتسما ةرضحلايع أ

 7 حرب اتصل ا ريكو يضييلذحلاو ضل ايما

 ظ 90 اراب
 ء يشعل -؟كلمملا جاتب جوتملامف « ناخ

 اها نعلوخي للاب هموم ريد صترتشملا



 رودس] بلع هب فش جهللا ء نيرا ,ةجرشلا
 نم هيلع جرح نمر ماسلا رصتلاب *كنابلوا
 اروصنملا سعد جيزان هرزفظو *كئاذعا
 ةيدلانصحف هل انوعمراعجاد ءديلامئ زعل ازمها قسو «رونغشلاوراصمالاورعلاوربلا ركلمد

 ضععب نم رورو تول انلاذ يناكت هنا
 ذراهرملا جالا ملال ةريطعيلعزاوثسم البلا
 قانا 3 ؛متروص كنج مالسال اذهان
 اونما نينا نا غرقبلا ةروسم ءزييزعلا هب اك

 نم نادباّضلأو ىراصتلاواو داه نيذنأد ||
 محرج لف اهل اسي عورخمألا ويل او هناي نمآ
 و «نزيزعرمالد ممل زتالو مةردنع
 اونمادب لا نا ةئن أملا وسماه هالاق |
 || ريخادسبم ءنوباجلاواوداهنتلاد |
 ٌريدعتلاو اهلبق| ماع ف وطععم لهو ضوذحت ظ
 م يراحتلاو اوداه نيزلآو اونما نيذلأ |١

 اصلا هدهزكدونباصلاو تيكو تيكمناخس|
 0 ١ ظ



 هاصسم كب

 ' لجو هيلع هلا م صانتينب نامالا طر امو

 ادركلاو دكتلملاو ءايزيال |رميقد نم ىيغعالو ظ

 امر نا ابكليلدامردقلاا|

 سم ملا ةاججللا|
 | نعيب ءموحط ا ىرج هيل اووملاجهلاس الا

 ظ لمعلا اا وجاي كلذ

 ظ داش نالكو نع ز خا ضعي ولع « ييلمنلاو

 1 «ارءال اذهل نولمالل نطو لان لاازم

 نارح تضل از يعش ال نم ينرعا هنعياوبلا نكمي

 ذا اسر لاوس اذه نعيداوجلا وا
 ءموجملا كيدي 7و

 مو هرقل يكل هي لعن دامريل امض

 <يعفتنيلا ايبا نعال ل اشنما هتباجلملا | ةعابللا



 تلل ذ يل اباوشل يف عملعلاو ءنبو دوه نم
 اىلعمي ناىلاعتو ىن اهجس لاس ا ءنيوعلي
 ميدل زوملا ةبجوم وكلا دهبجرل يصلان
 ف دتباو ملم سو كه ٍْ ءمينلأتاَمحي

 أر اونما ستتلا نا هانعمل رقاق روصقملاب

 مةفسلا|ي اونا هانعم] يَتو لبق ص ءكيدبألاب
 الرب ل اوقفانلاممم ىولقلا :الاومربعنم

 ش ذب مهنعييببعتل او ةزمكل ادللسف مهمالظتن
 يسمع ءالتناب ميرصتلل قائلا نإ اونعن ود

 1 منن مودال نارلاباهنعيبعانا ظ
 مهاومل كا زباومس دول اعاا وداع نيل
 اوبار ئعمم ادد اهدا كاملا انلمىا اندمانا

 نوثرخوأ !نودومتب متالوازجتلا ةدابحنم |

 لارحا اومتلأن | نولوتيو ةاروتلاةارقدتعا
 واةاروتل | جموم هند أنآ نيح اير تعرضملالا |

 و بوقبي اذ ديس الواو ساياومس مخ

 كا زب اومس خارصن عمجيراصتااواذوهيوم

 ا



 . || داضانخم نويراوملالات عيماررصامت
 اهل لامي قبرت ين هعماوعّةجام:الوا هللا
 اصتلا نم فن اط مه نيثباّصلاو ةرصان
 جود نيد زي د صا ليقو روسرلا مؤ شو
 ظ دكشأملا ةءبعمه]شو مال لاو ةالّضلأ هيلع

 نهاولامي ااوب اص منال كا نياومسبكاوكلاد |
 | ةاطابلإ جا ومش نموا مهيد ىلا كايرثالاو نا
 | يا (للصاءعو زل امويلاو هّنداب نما نما
 اتسم وسند ناو هنييد يمنم ناك نم

 ١ اع عرش ريق .ةلاماع راملاوارملاب هبلقب

 دك ءاصل انس ابا ةزفكل ا الوه نم مآ نم

 ناةداهشوه ىزلا اقداصالوحد مالسالاف

 ماهي او ء هد ألو ارئعن او هسا لكلا ل
 جو انضم موصو املأ اتياو ةولتّصلا]|

 ناب مريددعيإلا عاما يامر ملف تينا
 'بتدلاؤئ امل نوال زم ميلخيأأ
 فاخي سحرا ءرخألا 4 ىا نودع الدإ

 همس جوج ب هج سس

 .١ . مودي هه تيوس



  لورضقملا 000 ظ

 .راؤمجالو باوشل تيونقل ور ملا عيديت»

 0 يالا امدا دقت ضومملالئاَسلا
 كاذب هل مترفالاو ياعين |ىعبس هللا مالك

 كاذكرتلأناكأذ اذاو ناوقلا| ضجب اهم اودي

 هالك م ل أرقل ا عيمج اب ضرتعي نا همزلب

 ةلكمنأرقلاَّن ا انلع امم لات و هن عبس هكا

 قدا لولا ابحابالا لانو هناوعسمتنأ |
 مئدصرأّىرعا عم ىهيلع هّللأ ان دس

 0 كل ٠ 0 ظ
 ةلمج نمو مش ريلع هدا صن الوسر هب هاج

 دداقلزمجرختل نوخيالمؤلا اهانراسلام
 ؛بكو هدكتلمو هاب نمؤي ناآلا زكهم

 و نيطردتلابو كلا مويلاو 5
 تالثاهّن ا ه داقتعاو ىلاىت دنلأ نم مرش |

 نأوقلاقاب نود طقف هدا مالكن م نينألا

 1211 فك ناوقل نضعب 0 1 نمو 5ع
 هس 1900 1

” 



 ام رمهلاج باذعلا و ايندلا تيرم قعتسي |
 نارقل اذ كلذ نعل ىتو هناوحبس هلل اربخا

 هضجلر سمي نآرقلا َنأب ريختن.او ملظعلا
 _ ١ نكمبالو ضعب هضعب ديقيو اضحب
 ٍلاعتو هن احبس لاذ هرهاظؤع نأرقلا عيمج
 هناعبمهتدآ نااليا ىَزْخ وسلا كيتاامع
 للايباد ميلا هنم» دابعيطعيلاعتد أ
 نازيمرينح نم نفل وسترلاري نع ءاجامل ||

 َسأَناخ نازيمم نئغ هنبأري نم ك ءاجامو
 و ءاطعلك نخأت نا كامهرق وطعم ]كنيع
 كلا اصف اوهتناذ هع كيج امر ملوثوم
 انك يداعسلضحاو كل عئان لوسنرلا نم

 دير | يع هند نمو نالطلالاطعلومترلا نم
 هنلاو هنم ىاطمزنالاور ةم)وسرلاف
 لإ زو ديقم هنمز خالو دينا نعولطم
 هند هشعبام سو هيلع هيلا [صلوسترلاَنا

 ممل ال زئام ممل تسيل هشعب اه او هتمابركمإ



 لك رسمل هلأ رعت ؤللاو

 ' لا هيرعشداله دابع

 ظ 00 يي كسلا نورعشملال
 ظ تاءبانريحاوان انااملمجنسو نولعال ظ

 ماحس ل اوو ؛هرّئن ام ءرخ املا هللاب نمؤيالا

 دامس قو هللا كطارقف اولا عطب نمثو يلاعتو
 ٍنبوعَس اذ هدأ نَوبخ <. اردعاب مشت يلاعتو

 ميجيموطخ هللأو كول ذ كر غخي د هننأ كبح
 هإ وس وهند | صعب نمر ىلاعتو هناعبملاةمأ|

 ىلاعتو هن امسلةو ريب ًالالضإؤضدتن

 راقو ؟بعلميكاعدا ذالوسّرللو هللاورمجسا

 تايثي ا تعسو قمتو لي ىترئرر عبس

 | مسمنمام ايلا ةقل نم شركت معو
 ةاَيتموهوال |صاءالو عيطمالوزامالو
 مدنا نيم تبدع نعم ازهو ىتمن

 | ةرخال افاق ءوبطغ تبلغ قي اورو تقبس

 راض



 وليم هللا نوَعَتب ننال اهيهاض ىلا لاذ
 رزتانو دخلي ؟ةبابطنص

 كلزنم از ارسلب ألات ءوث أك تعسو قم

 ونوم نبل اهيكاسن اد لاذ ئشلا
 الف نونمولانتاي أبره نيّنلاو وكلن هدب
 اهانمتو اهيمرسيلب لوسيا اهنم ئيتتبل نوزفك ١

 نم دزدو قش نطعاول اة ديال ضتتلاو دوميلا |
 ديزل ىلوقيملاع هدا مهجرخاف للأتايأب |

 /يززاوهىالا ىالا يتلا لوشرلا نوعتي

 هلع[ صرخ تبن هغ صوه وا رقيالو بكي
 امج: مازهو كانك مهزنك ايمرعلاو لسو
 الضان ا لولا هوجو نم هن ابو تازيعم

 رييغتالو ىظافلا ل. درت ريغ نمورخادعب
 مش ةرطحيغد ا اذ ابمرعلا سير طتكاو هنالك
 اهنعرصقشو ابق ديزم ناو ديال مث افا داعأ
 هيلو تاررعملا مول ذ ناككرينكل ار ايلقلاب



 :كتاانتالن كرةنسإاتبرلوتب : ةراضالا|
 | فا«ةئاصاهارقلاو طعنا نسج ناكرل ها
 كاعلاونم عمت نيالا تكي علاطامتزسنن
 . (| مظعلانئرقلا انما انف جعل اطملاعللتنم

 معلا طمالر اعمريغ نم ةرينكلاهولرعلا لعل تشمل
 دضراملاوه ازهر تااعملا معلا ذ ناكب

 الو باتك هلق نم اولتت كامو ىلاعت هلوت

 نا َككأتلا نولطبملاباترالاذاككنيعب دطنت
 رنطتو ءاكذ س اًنلاّلقا لاف لهس شطر لعتأأ

 تاصقن ىلع لدي هلت مرعاد ىس راب هلعتي

 . || تيلوالامولع ءات اىلاعتد من اممهفلاؤميظع

 نم دحااهلا سلا ددامعو نيكلاوأ| .

 نيل أحلا نيت امه بباب عملا ناكف نيملاعلا
 ظ ديعوهو نيّدَضلا ناب عم او ايداجأ|
 | هددجيمزلا لوقب لاحت هن ايبرك امن جزجملا

 و ةاروتل نهر عاب كمت آرساخ ءابعىا
 كيفك ذاوّمك كلو عفو ههساب اييغالا

 ندب



 هدمه 7-2-

 مي ديل
 اني ااكام فل صحدقو مرتس برم

 هلو 00 ةنن| ضرس عنباذ
 ظ يع للآن اىره عب اونو اكاعت
 اس_ىب نم ثعلب نأ ذ رم 2 لشارس اع

 رولا دس ودعت نام ايتاعلامسا ا

 ةنيلهتاخداو هيد ذ هل تذغ هب أي ىذل ا

 أ نايراوفل مالاّسلاو ةالرخضلا هياعوسعلاقر ظ

 قفل ور دام انلايايسو بمال

 ا اضو لطابلاو حلا نيب ةضي ىلا
 هلع هدأ يصريوهو عنشمللا عفا

 هند أى ظر/صاعلا نءامرعنب هنناربعلاقو

 شم ةادضلاف نرسم اعلام )
 تادف 1 ااي نارقلاو 2 ظ

 يسد سما دارشيمواس الل

 | ظفيرسل لكوتملا كت يقسىلوسرو ىربعتناا
 ظ | قاوسالا  داصل دايو اوس الون طغالو



 . | هلرهقي قحاتلا هضرقي نلوزمضيب و وطحي نك
 هلا اولوقي نابرفكلال هياءاججوعلا نمل
 || ايولقما[صان اذآو يع انيعاةب معيوهنكاالا |

 ىئاتاكايعنني ئش ابل[ صيالعااناغ
 أجاجتلالاق فورعملاب صرمأي كيايت) لوقو فالغ
 نعملاب 74 نازوعيم اناننيتسا نوكن از وجع
 هررعملابهرمأي هن امهرنعإبوتكم هنودحب
 هتد إرث مظعتلا طير عملابرخالا عم اججو لا
 ظ وهو كلا نعرم اهني هتلأ قاع ةقفشلاو |[

 .|مططمرحامعا تابتطلا ]عر ركوامدض
 | كاّبلل هلع مرعو موعشلاك مهعرشيف
 منعم ضيم ةوثرلاو |برلاو ريزنخ ا و هرأاك
 اانالغالاو مر ؟«ناكىزل امهافت ىاممرصا
 نيعلر لاو نيرلا مدي ادم ايامملع تاكا

 ' | ضارقملاب بوتلاو ندبلانم ةساجتارعرتو
0 
57 



 رثلس بلع ناكل اديارشلا نما زربغو
 ا عنيرغلاك<يقلا نال اذاججلالفالاب تهبخ

 يرش ااتالا هده تاكل

 اوهبلع هلل صرخ الغ مالاّسأ يلع سوم
 هللا اصريحكى ا هر اونما |نيلا ملكك ذ إس

 هدد ا ىرزعي قاسين يلوي وهيل

 ا لزنئل رولا اوعشاو شارع الع مرصا مو ظعأ|
 هدّوْس نال هّوْس عمل رنا نارقلائا دعم

 ناوقلاّن ادربالذ نارقلار وهلض عم تربط
 نمل نالارؤب مس دعمال ليريج عملت

 ملا تلاهجلاو كَتلا نا لض نم جر رعية 1
 نمل نوعماجلاعا ككوا نيقيلاو لعل اءانيض
 جب ولطملاب نوزئاقلاا نولتمل هتائَصلا
 هيلع هلأ لص هند اذوس مل قود :رهآل امايندلا|

 قحساَتلازتاوا نأتيرعارح نب انيدحكلس |

 ام.و يباونمؤيو هتناآلا هل اآلن اودهشي
 ار هءامد ما, صعاىولاق اذان هب تنح ايم



 امتناع ا
 قحج ا عتورن [جس لاو ٠ ءاوسرو هلب اياونما

 ظ او نعول اهو هيمي

 ظ هبلعهتدص هتنألوسرمل او يوي والم

 هلال اولوقي قحرس اتلالت اقانا تماس
 سرق يبوعلا نبال اثرا ارجولاق اذان هللاإلا

 نمضلونل از وسمي عراشل || قير اذناو هس

 ظ نلاسرلاب ةداهشلل ديحوتلاب ةداهشلا نع

 لائم وم نوكيال هننااإلا هل اال ثاقن ا ناف

 لش هيلع هلداؤص تلال وسرملوقلاهلاقاذا |
 نلف هتلابرمتابم ا نييعوص» هلوقل احلاتاذاف
 ...(|ملاسولابةداهّشل ارتصانلل جلكلا هاه تنمطت
 هاب نامالا و هللا )وسلجاول و ث لقبر

 و هللا رنعنم هيءاجام كب نامثلا ءلوسربو

 3 للالاقو اًصلص وقتنا معرشو هنسام ردعنم ا

 هتللاعناىذلل لاييا لونه ذاملاعتو هناعس |

 ةشراح نباريزوهو مالسالاب ياهبلع ظ



 0 مد ظ

 نيالا نه لوزن ببسوالوعفم هئل مان
 نيلمؤملاّمارتج د خ هترتشا ادريذان دّيس نا(

 ىاانبتم هّودع هّوتعات « و هيلع هللإ عصري

 ناو هيلع لدا صّيتلاد ادافانب ءْنختا

 اهتماو شح تجبضيز هدعتب هجوابإا ٠

 هللالرتان أ دبعب كدمعتنب جوزت تلاقو

 ةكمؤمالو نمْؤملناكاس ىلاعتو هن ايس
 ظ لوكت كارما هلوسو هند /يضتاذا

 ّنأعرظاو هندارغغتساا تخبز تلاقف نينا

 اي هباب يوسي
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 هلاعتو هناعس هس ال :ناف :ثراح نباسذ || .
 يلا مرن اا كدليل 1

 لساف هنم طاِقَيو او سو هيلع

 راق 6

 رهتناتلالا نهوؤخالرخرنعنم نارقلا ناك

 0 نار ع نم نارغلا ناكأذاد أ
 نو هنمضت ام عببج نم نانطعيغضا
 | عيار هللاب نامال بج هن ا ةنمضت ام لج
 ًررتلببرحلالا مويلاو هزسبرمو هتكو تكن آلم
 0 ا ىناعن هّننا نم ءرشبو هريخ

 'ئاامو أنبل لزنا امو هلاب ائمااولوث لاعت
 ا و_بوقعير نا اوزبعامس او مهارب اى
 | _قواامو ىسعو ىبوم قرااموطارسالا

 | و مهلمهرحا نيب تَضن الممر نم نوتيلا
 10 و هنعر_يوخال ىرَل اويل نول مول نن

 لير هيد زا ىم نامالا نا هنهدي الىذلا

 موي« جان ريغ هيت صو ل طابوهذ كأم



 انه قوررقت ام عييج عرصوه ريماضلا
 *مسهلاهزم ككليوطتلا ناف ييافكردقلا

 هدرا اوعرلا مايو تاوصالا عماد اي مهللا
 أى اتيولق ىداجالاتبش ايفر لابد

 ّش انعلو 25 تملا طارص اندم

 ١١ ودل كلب تك ناعم قياقد مهن

 نرش ناملاعلا جم ثوعبملا كدا |

 عديسمجب انيايحاو انخغياشمو - ظ
 * نييطعملالسترل اديس ءاول تدع“ نياسسمل

 تر ةدصلا املاك مسا ظ
 « ناملاعلا ]

 عباس تبتلاووب اهنيض نم حالا نا6و |
 + لاو ناعبسو سس هلس لاوس



 هيل

 ثصملازهزظفقأ

 نيطايد يوحذا ||
 ىنجهو مرسل
 مذ كإ ذ ىْنا

 انيشاتبلات كام
 جت فضلاء

 [ىفسلا اذ ىلا
 اًنيطل رمال
 !قيبعرمج هنا

 اًقحاعلاب : 6

 درب خم ةالضلاو

 طئاوإ سطل ةفطبعأ ٠
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